MÁVSZ - Székelyudvarhely-előzetes
időpont: 2016. április 22 – 23. (péntek, szombat)
helyszín: Székelyudvarhely, Küküllő Szálló és 300 méteres körzete
szakmai program:
április 22, plenáris ülés; 9.00 – 13.30
téma I.: Az állatorvosképzés, - továbbképzés helyzet, lehetőségei, az állatorvosi feladat a gyógyászaton
túl
előadók: Sótonyi Péter, Németh Antal, Süth Miklós
téma II.: A diplománkkal élni, a diplománkkal visszaélni; fekete - fehér, van szürke?
előadók: Ózsvári László, Mohai Imre, Helik Ferenc
főlkért hozzászólók: Horváth József, Pleva László, Sikó Barabási Sándor, Zinoviy Romanovics, Gönczi
Gábor
összefoglaló: Oravecz Márton
április 23, szekció ülések; 9.00 – 13.30
kedvencállat szekció:
előadók: Kiss Károly (végtagsebészet), Dáné László Tibor (viselkedési zavarok), Dósa Gerő
(vakcinázás), Vajdovich Péter (leukémia, „cell based model”), Németh Tibor (sérvek sebészete)
lógyógyász szekció:
előadók: Bodó Gábor (csüdcsont traumák), Bába András (ivartalanítás), Jakab Szilárd (fogászat),
Maróti-Agóts Ákos (genetikai hibák), Kappel Edit („gyógytorna”), Bakos Zoltán (laminítisz)
Az előadások pontosítása, s a továbbképzési pontszámok megállapítása folyamatban van.
A részvételi díj a Világszervezet és a Lógyógyász Egyesület tagjai részére 20.000.- Ft, vagy 65 euro, vagy
300 lej. Ez tartalmazza a konferencia általános költségeit, valamint a reggelin kívül a 2 db kávészünet,
2 db ebéd, 1 db vacsora/állófogadás árát
A szállást a fölkínált lehetőségekből egyénileg a Szervezőiroda foglalja le, és a résztvevők ezt a
részvételi díjjal együtt előre befizetik.
Javasoljuk az érkezést csütörtökön este, a konferencia a szombati ebéddel fejeződik be, ettől eltérni
egyéni igényekkel lehetséges.
Aki nem kér szállást, csak a részvételi díjat fizeti. Az 1 napos részvételi díj kávészünettel, ebéddel
12.000.- Ft, az állófogadáson való részvétel 4000.-Ft.
A tagok 1 fő kísérőt hasonló részvételi díjért hozhatnak, a kísérők számára délelőtti séta-vásárlás
program péntekre, eligazítás a szombati lehetőségekre, valamint részvétel a konferencia közös
kultúrprogramjain.
Tagsági viszonnyal nem rendelkezők részére a részvételi díj 30.000.- Ft, hasonlóan kísérőik részére is,
az egyebekben a részvételi föltételek és lehetőségek megegyeznek a tagságiéval.
Utazás: az egyéni utazás mellett folyamatban van a vonattal, autóbusszal, repülővel történő utazási
lehetőségek fölmérése.

A további, pontosító információkat folyamatosan közöljük honlapunkon
(www.mavsz.com), központi irodánkban, valamint a régióelnök és
választmányi tagjaink révén.

